
 

 
P IECZĘĆ  P ARA FI I  

ANKIETA  KATECHETYCZNA 

ROK  SZKOLNY  2020/2021 

1. PARAFIA 
 

2. DEKANAT 
 

3. 

NAZWA SZKOŁY /PRZEDSZKOLA/ 
(NALEŻY NAPISAĆ NAZWĘ SZKOŁY 

W ODNIESIENIU DO TYPU SZKOŁY: 
PODSTAWOWA, PONADPODSTAWOWA) 

 

4. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ DO KTÓREGO 

WŁĄCZONA JEST SZKOŁA  
(NALEŻY NAPISAĆ JEŚLI SZKOŁA JEST 

CZĘŚCIĄ ZESPOŁU SZKÓŁ) 

 

5. IMIĘ PATRONA SZKOŁY 
 

6. 
STATUS SZKOŁY  
(PUBLICZNA, SPOŁECZNA, KATOLICKA) 

 

7. 
DOKŁADNY ADRES SZKOŁY 

/PRZEDSZKOLA/,  
TELEFON, WOJEWÓDZTWO 

 

8. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA 
 

9. LICZBA NAUCZYCIELI 
 

10. 
OGÓLNA LICZBA UCZNIÓW 

W SZKOLE /PRZEDSZKOLU/ 
 

11. 
LICZBA MATURZYSTÓW W SZKOLE 

PONADPODSTAWOWEJ 
 

12. 
LICZBA UCZNIÓW OBJĘTYCH 

KATECHIZACJĄ 
 

13 
LICZBA UCZNIÓW 

NIE UCZĘSZCZAJĄCYCH 

NA LEKCJE RELIGII 

 

14. 
LICZBA UCZNIÓW INNYCH WYZNAŃ  
(NALEŻY ZAZNACZYĆ WYZNANIA)  
I BEZWYZNANIOWYCH 

 

 

 

 



 

 
15. KATECHECI  NAUCZAJĄCY  RELIGII  W  SZKOLE: 
 

 

16. SUGESTIE, SPOSTRZEŻENIA, UWAGI DO WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

PODPIS  KS .  PROBOSZCZA  

 
 

 

 

UWAGA !!!   

1.  ANKIETĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ DO DNIA 20  WRZEŚNIA BR.   

2.  PROSIMY O CZYTELNE  WYPEŁNIENIE ANKIETY ,  NAJLEPIEJ DRUKOWANYMI LITERAMI .   
 

 

 

 

 

 
 

 

L.P. NAZWISKO I IMIĘ 
ILOŚĆ 

GODZIN 

STOPIEŃ 

AWANSU 

ZAWODOWEGO 
ADRES E-MAIL TELEFON 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



 

 
 

SPRAWOZDANIE  KATECHETYCZNE - rok szkolny 2020/2021 

 

Czcigodni Księża Proboszczowie! 

W związku z koniecznością przekazania dokładnych informacji do Komisji Wychowania Katolickiego KEP, 

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowiczu, zwraca się z uprzejmą prośbą 

o wypełnienie poniższego kwestionariusza. 

Proszę wypełnić kwestionariusz z danymi na rok szkolny 2020/2021 i w nieprzekraczalnym terminie  

do 20 września 2020 r. przesłać do Wydziału Nauki Katolickiej. 

 

 

Parafia ...................................................... 

pieczątka podłużna 

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

 

I. Placówki oświatowe w parafii 
 

rodzaj placówki liczba 

ogółem 

publiczne niepubliczne 

liczba 
 

z pełnym 

wymiarem 

katechezy 

z 

niepełnym 

wymiarem 

katechezy 

bez 

katechezy 

liczba 
 

z pełnym 

wymiarem 

katechezy 

z 

niepełnym 

wymiarem 

katechezy 

bez 

katechezy 

przedszkola          

szkoły podstawowe           

licea ogólnokształcące          

technika          

szkoły branżowe I st.          

szkoły branżowe II st.          

szkoły specjalne          

inne*)          

RAZEM          

 

 

II. Placówki katolickie w parafii 

rodzaj placówki liczba 

przedszkola  

szkoły podstawowe  

licea ogólnokształcące  

technika  

szkoły branżowe I st.  

szkoły branżowe II st.  

szkoły specjalne  

inne*)  

RAZEM  

*) ośrodki wychowawcze (specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze), młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

placówki resocjalizacyjne, szkoły w szpitalach, sanatoriach, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, itp., w których 

prowadzona jest katechizacja) 

 

 

 



 

 
UCZNIOWIE 

I. Liczba uczniów na lekcjach religii 

rodzaj placówki 

liczba uczniów 

w placówkach 

ogółem 

liczba uczniów 

uczęszczających na 

religię 

procentowo 

przedszkola i oddziały 

przedszkolne w szk. podst. 
  

 

szkoły podstawowe bez oddziałów 

przedszkolnych 
  

 

licea ogólnokształcące    

technika    

szkoły branżowe I st.    

szkoły branżowe II st.    

szkoły specjalne    

inne*)    

RAZEM    

 

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII 

I. Prosimy o podanie wydawnictw podręczników używanych w: 

przedszkolach  

szkołach podstawowych 

klasy I – IV 

 

szkołach podstawowych 

klasy V - VIII 

 

licea ogólnokształcące  

technika  

szkoły branżowe I st.  

szkoły branżowe II st.  

szkoły specjalne  

inne*  

 

 

KATECHECI: 

I. Ogółem w parafii 

 
księża 

diecezjalni 
zakonnicy 

alumni/ 

diakoni 

siostry 

zakonne 
świeccy*) razem 

ogólna liczba 

katechetów w parafii 
    

M: 

K: 
 

*) M – mężczyźni, K – kobiety 

 

II. Katecheci według wieku 

Wiek 

do 30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-45 lat 46-50 lat 51-55 lat 56-60 lat 61+ lat 

 
 

 
      

 



 

 
 

III. Katecheci w poszczególnych typach szkół publicznych i niepublicznych*) 

 

typ placówki liczba katechetów 

przedszkola  

szkoły podstawowe  

licea ogólnokształcące  

technika  

szkoły branżowe I st.  

szkoły branżowe II st.  

szkoły specjalne  

inne*)  

RAZEM  

*) ogólna liczba katechetów nie będzie się pokrywała z liczbą katechetów w poszczególnych typach szkół, bo jeden katecheta może 

uczyć  

w kilku placówkach (np. w dwóch szkołach podstawowych, w trzech przedszkolach itp.) 

 

IV. Wykształcenie nauczycieli religii 

 
ze stopniem 

doktora 

teologii 

z tytułem 

mgra teologii 

z tytułem mgra 

innych nauk  

(po studiach 

podyplomowych  

z teologii) 

z tytułem licencjata 

zawodowego  

z teologii 

absolwenci 

kolegium 

teologicznego  

(bez tytułu licencjata 

zaw.) 

inne 

wykształcenie 

księża diec.       

zakonnicy       

alumni/diakoni       

siostry       

świeccy       

RAZEM       

 

V. Katecheci według stopnia awansu zawodowego 

 stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

honorowi 

profesorowie 

oświaty 

księża diec.      

zakonnicy      

alumni/diakoni      

siostry      

świeccy      

RAZEM      

 

Jakie są, znane księdzu proboszczowi, najczęstsze powody wypisywania się uczniów z zajęć z religii w szkołach? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

 

................................................................... 

imię i nazwisko księdza proboszcza 

................................... 

Miejsce i data wystawienia 


